
KONKURS  

MATEMATYCZNO, INFORMATYCZNO, JĘZYKOWY 

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  

NA TERENIE GMINY WOLANÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ  
 

 

1. Organizator konkursu:  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sławnie,  

Sławno 49, 26-625 Wolanów  

 

2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. 

3. Cele konkursu:  

 popularyzacja polskich tradycji; 

 wykazanie się kreatywnością; 

 budowanie pewności siebie; 

 doskonalenie umiejętności matematycznych, informatycznych i językowych; 

 nauka rywalizacji w przyjaznej atmosferze. 

4. Każdy uczestnik wykonuje tylko jedną pracę o tematyce Kartka Bożonarodzeniowa. 

Pracę należy wykonać:  

 z wykorzystaniem figur geometrycznych, 

 w dowolnym programie komputerowym, 

 życzenia w języku obcym. 

Każda placówka może dostarczyć nieograniczoną liczbę wydrukowanych prac!  

Każda praca powinna zostać wydrukowana. 

5. Warunkiem dopuszczenia pracy do udziału w konkursie jest: 

 dostarczenie  pracy z metryczką: imię i nazwisko, klasa, szkoła, 

 czytelne uzupełnienie załącznika nr 1 i załącznika nr 2 

6. Termin dostarczenia prac upływa: 15 grudnia 2022 r. o godz. 12.00 

 



7. Kryteria oceny prac: 

 poziom artystyczny wykonanej pracy, 

 inwencja twórcza uczestnika konkursu, oryginalność oraz pomysłowość, 

 stopień nawiązania do tradycji, 

 estetyka , staranność wykonania oraz wkład pracy, 

 samodzielność wykonania, 

 ciekawa treść życzeń w języku obcym. 

8. Wyniki konkursu zamieszczone będą na szkolnej stronie internetowej Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Sławnie (20.12.2022 r.) 

9. NAGRODY!!!!!!  

Laureaci miejsc 1-3 otrzymają dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkie prace 

zostaną eksponowane na korytarzu głównym w ZSP w Sławnie (budynek szkoły Sławno 49) 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!  

Organizatorzy: Mariola Cichawa, Michał Ciupak, Katarzyna Gorzelak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

Formularz zgłoszeniowy do KONKURSU MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNO – 

JĘZYKOWEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

 

 

 

Nazwa placówki.......................................................................................................................... 

Adres placówki............................................................................................................................ 

Kod pocztowy.............................................................................................................................. 

Miejscowość................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko ucznia................................................................................................................ 

Klasa........................................................................................................................................... 

 

 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/danych osobowych mojego 

dziecka* w celu organizacji KONKURSU MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNO – 

JĘZYKOWEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ.  Przyjmuję do wiadomości, iż 

zgoda jest dobrowolna. 

*niepotrzebne skreślić 

……………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych) 

 

 

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

 

W związku z organizowaniem i promowaniem KONKURSU MATEMATYCZNO – 

INFORMATYCZNO – JĘZYKOWEGO NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 

wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, 

kopiowanie, opracowanie i powielanie mojego wizerunku/wizerunku mojego dziecka*  

w publikacjach: 

☐ na stronie internetowej, 

☐ w wydawnictwach i w materiałach promocyjnych, 

☐ w gazetkach i broszurach, kronice lub kronice okolicznościowej, 

☐ w gablotach i na tablicach ściennych 

☐ inne ... 

zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1062). Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku nie jest ograniczona 

czasowo i terytorialnie. Zgoda jest udzielona nieodpłatnie. 

* zaznaczyć właściwe 

…………………………………………... 

(data, podpis) 

…………………………………………... 

(data, podpis) 


